


Até quando, Senhor, 
clamarei por socorro, 

sem que tu ouças? 
Até quando gritarei a 
ti: Violência! sem que 

tragas salvação? 
Hc 1.2 



Por que me fazes ver a 
injustiça, e contemplar 

a maldade? A 
destruição e a violência 

estão diante de mim; 
há luta e conflito por 

todo lado. 
Hc 1.3 



Por isso a lei se 
enfraquece e a justiça 
nunca prevalece. Os 

ímpios prejudicam os 
justos, e assim a 

justiça é pervertida. 
Hc 1.4 



Vamos realizar 
algumas ações 
para entender 
esta realidade 

dentro do plano 
de Deus. 

 



1ª Ação: Resolver o paradoxo: 
Para que uma árvore proibida? 



O Senhor Deus fez nascer 
então do solo todo tipo de 

árvores agradáveis aos olhos 
e boas para alimento. E no 
meio do jardim estavam a 

árvore da vida e a árvore do 
conhecimento do bem e do 

mal. 
Gn 2.9 



E o Senhor Deus 
ordenou ao 

homem: Coma 
livremente de 

qualquer árvore do 
jardim, 

Gn 2.16 



mas não coma da 
árvore do 

conhecimento do bem 
e do mal, porque no dia 

em que dela comer, 
certamente você 

morrerá.   

Gn 2.17 



2ª Ação: Identificar o ‘X’ da questão: 
O que havia de tão errado? 



Ora, a serpente era o mais 
astuto de todos os animais 

selvagens que o Senhor Deus 
tinha feito. E ela perguntou à 
mulher: Foi isto mesmo que 
Deus disse: Não comam de 
nenhum fruto das árvores 

do jardim? 

Gn 3.1 



Respondeu a 
mulher à serpente: 

Podemos comer 
do fruto das 

árvores do jardim,  
  

Gn 3.2 



mas Deus disse: Não 
comam do fruto da 
árvore que está no 

meio do jardim, nem 
toquem nele; do 
contrário vocês 

morrerão.    
Gn 3.3 



Disse a serpente 
à mulher: 

Certamente não 
morrerão!  

Gn 3.4 



Deus sabe que, no dia 
em que dele 

comerem, seus olhos 
se abrirão, e vocês 
serão como Deus, 

conhecedores do bem 
e do mal. 

Gn 3.5 



Quando a mulher viu que a 
árvore parecia agradável ao 

paladar, era atraente aos 
olhos e, além disso, desejável 

para dela se obter 
discernimento, tomou do seu 
fruto, comeu-o e o deu a seu 
marido, que comeu também. 

Gn 3.6 



3ª Ação: Arcar com as consequências: 
No que resultou esse pecado? 



mas não coma da 
árvore do 

conhecimento do bem 
e do mal, porque no dia 

em que dela comer, 
certamente você 

morrerá.  
Gn 2.17 



Os olhos dos dois se 
abriram, e 

perceberam que 
estavam nus; então 
juntaram folhas de 

figueira para cobrir-se. 
Gn 3.7 



Ouvindo o homem e sua 
mulher os passos do 

Senhor Deus que andava 
pelo jardim quando 

soprava a brisa do dia, 
esconderam-se da 

presença do Senhor Deus 
entre as árvores do jardim.  
Gn 3.8 



 Mas o Senhor 
Deus chamou o 

homem, 
perguntando: 

Onde está você?  
Gn 3.9 



E ele respondeu: 
Ouvi teus passos no 
jardim e fiquei com 

medo, porque 
estava nu; por isso 

me escondi. 
Gn 3.10 



E Deus perguntou: 
Quem lhe disse que 

você estava nu? Você 
comeu do fruto da 
árvore da qual lhe 

proibi comer?   
Gn 3.11 



Disse o homem: Foi 
a mulher que me 

deste por 
companheira que me 

deu do fruto da 

árvore, e eu comi.    

Gn 3.12 



O Senhor Deus 
perguntou então à 

mulher: Que foi que 
você fez? Respondeu a 

mulher: A serpente 
me enganou, e eu 

comi.   Gn 3.13 



À mulher, ele declarou: 
Multiplicarei grandemente 

o seu sofrimento na 
gravidez; com sofrimento 
você dará à luz filhos. Seu 

desejo será para o seu 
marido, e ele a dominará.  

Gn 3.16 



À mulher, ele declarou: 
Multiplicarei grandemente 

o seu sofrimento na 
gravidez; com sofrimento 
você dará à luz filhos. Seu 

desejo será para o seu 
marido, e ele a dominará. 

Gn 3.16 



E ao homem declarou: Visto 
que você deu ouvidos à sua 
mulher e comeu do fruto da 

árvore da qual eu lhe ordenara 
que não comesse, maldita é a 

terra por sua causa; com 
sofrimento você se alimentará 
dela todos os dias da sua vida. 

Gn 3.17 



Ela lhe dará 
espinhos e ervas 
daninhas, e você 

terá que alimentar-
se das plantas do 

campo.  
Gn 3.18 



Com o suor do seu 
rosto você comerá o 

seu pão, até que volte 
à terra, visto que dela 
foi tirado; porque você 
é pó e ao pó voltará.   

Gn 3.19 



Adão deu à sua 
mulher o nome de 
Eva, pois ela seria 

mãe de toda a 
humanidade.   

Gn 3.20 



Então disse o Senhor Deus: 
Agora o homem se tornou 

como um de nós, conhecendo 
o bem e o mal. Não se deve, 

pois, permitir que ele 
também tome do fruto da 
árvore da vida e o coma, e 

viva para sempre. 

Gn 3.22 



Por isso o Senhor 
Deus o mandou 

embora do jardim do 
Éden para cultivar o 

solo do qual fora 

tirado.    
Gn 3.23 



Depois de expulsar o 
homem, colocou a leste 

do jardim do Éden 
querubins e uma espada 
flamejante que se movia, 

guardando o caminho 
para a árvore da vida.  

Gn 3.24 



Conclusão:  
O que temos com isso? 



Portanto, da mesma forma 
como o pecado entrou no 
mundo por um homem, e 

pelo pecado a morte, 
assim também a morte 

veio a todos os homens, 
porque todos pecaram;    

Rm 5.12 



10 Como está escrito: 
Não há nenhum justo, 

nem um sequer;  
11 não há ninguém que 
entenda, ninguém que 

busque a Deus.   

Rm 3 



Todos se desviaram, 
tornaram-se 

juntamente inúteis; 
não há ninguém que 
faça o bem, não há 

nem um sequer. 
Rm 3.12 



pois todos 
pecaram e estão 
destituídos da 
glória de Deus, 

Rm 3.23 



Ao homem que o agrada, Deus 
recompensa com sabedoria, 
conhecimento e felicidade. 
Quanto ao pecador, Deus o 

encarrega de ajuntar e 
armazenar riquezas para 

entregá-las a quem o agrada. 
Isso também é inútil, é correr 

atrás do vento. 

Ec 2.26 



Ao homem que o agrada, Deus 
recompensa com sabedoria, 
conhecimento e felicidade. 
Quanto ao pecador, Deus o 

encarrega de ajuntar e 
armazenar riquezas para 

entregá-las a quem o agrada. 
Isso também é inútil, é correr 

atrás do vento. 

Ec 2.26 



O Senhor Deus 
fez roupas de 

pele e com elas 
vestiu Adão e 
sua mulher.  

Gn 3.21 



Então disse o Senhor Deus: 
Agora o homem se tornou 

como um de nós, 
conhecendo o bem e o mal. 
Não se deve, pois, permitir 
que ele também tome do 

fruto da árvore da vida e o 
coma, e viva para sempre.  

Gn 3.22 



Por isso o Senhor 
Deus o mandou 

embora do jardim do 
Éden para cultivar o 

solo do qual fora 
tirado.  

Gn 3.23 



Depois de expulsar o 
homem, colocou a leste 

do jardim do Éden 
querubins e uma espada 
flamejante que se movia, 

guardando o caminho 
para a árvore da vida. 

Gn 3.24 



 Sabemos que tudo o 
que a lei diz, o diz 
àqueles que estão 

debaixo dela, para que 
toda boca se cale e todo 

o mundo esteja sob o 
juízo de Deus.  

2 Co 5.19 



 Portanto, ninguém será 
declarado justo diante 
dele baseando-se na 

obediência à lei, pois é 
mediante a lei que nos 
tornamos plenamente 
conscientes do pecado.  

2 Co 5.20 


